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PÅBUD OM OPRETHOLDELSE AF VARMEFORSYNING
20. JANUAR 2021

Sakskøbing Fjernvarmeselskab har i et møde med Guldborgsund Kommune den 20.
januar 2021 meddelt, at selskabet fra den 20. januar 2021 kl. 18.00 vil afbryde sin
varmeforsyning af de tilsluttede kunder.
Efter det oplyste skyldes dette, at der ikke har kunnet opnås enighed med Maribo
Sakskøbing Kraftvarmeværk A/S om prisvilkårene for levering af varme.
Guldborgsund Kommune pålægger herved Sakskøbing Fjernvarmeselskab A.m.b.a.
at opretholde varmeforsyningen, jf. varmeforsyningslovens § 25.
Baggrunden herfor er, at Fjernvarmeselskabet efter lovgivningen er forpligtet til at opretholde sin forsyning.
Efter de oplysninger, der foreligger for Guldborgsund kommune, har forbrugerne i
forsyningsområdet tilslutningspligt. I Sakskøbing Kommunes projektgodkendelse af
11. marts 1998 af en transmissionsledning til kraftvarme mellem Maribo og Sakskøbing udstedt til I/S Sjællandske Kraftværker, henvises der til Sakskøbing Kommunes
varmeplanlægning og i punkt 2 om forsyningsområde mv. henvises til, at disse forhold er beskrevet i godkendelsen af kraftvarmeværket. Af denne projektgodkendelse
dateret 14. marts 1997, ligeledes udstedt til I/S Sjællandske Kraftværker, fremgår:
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”Projektforslagets kraftvarmeenhed skal afløse den nuværende halmfyrede kedelcentral i Sakskøbing, som forsyner Sakskøbings fjernvarmeområder, energidistrikterne 1. til 4, den oliefyrede reserve og spidslastenhed bibeholdes, men udlejes til
SK. Endvidere skal kraftvarmeenheden afløse Maribo kommunes fjernvarmecentral.
Dette forhold behandles i Maribo kommunes godkendelse.
Der er mellem I/S Sjællandske Kraftværker, Maribo Varmeværk og Sakskøbing
Fjernvarmeselskab enighed om kontrakt for levering af fjernvarme. I kontrakten findes en præampel, som sikrer varmekunderne mod at underskud på kraftvarmeproduktion flyttes fra el-siden til varme-siden. Inden underskrivelse af kontrakten skal
præamblen godkendes i Elpris-udvalget.

CVR NR. 29 18 85 99
TELEFONTIDER
MAN – ONS KL. 9.00 – 15.00
TORS KL. 9.00 – 17.00
FRE KL. 9.00 – 12.00

Der sker ikke ændringer i afgrænsningerne af de nuværende energidistrikter i forbindelse med projektgodkendelsen.
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Sakskøbing Fjernvarmeselskab dækker i dag ca. 90% af fjernvarmeområdernes varmebehov for ejendomme som er pålagt tilslutningspligt.
Alle storforbrugere og blokvarmecentraler er tilsluttet fjernvarmeforsyningen. Der resterer ca. 125 forbrugere, som er pålagt tilslutningspligt, disse vil løbende blive tilsluttet frem til år 2002, hvor 6. etapes tilslutningspligt træder i kraft.
Såfremt der ved lokalplanlægning udlægges nye boligområder, har det været fast
praksis for byrådet, at indføre tilslutningspligt for nye ejendomme.
I forbindelse med etableringen af transmissionsledningen mellem Sakskøbing og Maribo, skal muligheden for tilslutning af Våbensted undersøges.”
Der er således som anført tale om tilslutningspligt, og efter Guldborgsund Kommunes opfattelse følger det af projektgodkendelserne, at der blev etableret et samlet
projekt i form af en helhedsløsning, der byggede på én-strenget forsyningskanal til
Sakskøbing Fjernvarmeselskabs kunder.
Sakskøbing Fjernvarmeselskab har som konsekvens af tilslutningspligten en forsyningspligt, jf. ændringslov nr. 1712 af 27. december 2018, § 3, til varmeforsyningsloven hvoraf fremgår, at tilslutningspligt fastsat efter den tidligere varmeforsyningslovgivning forbliver i kraft.
Der henvises tillige til projektbekendtgørelsen, bkg. nr. 1794 af 2. december 2020, §
8, der fastsætter forsyningspligt overfor ejendomme beliggende i områder, hvor vardistributionsvirksomheden har ret til at forsyne området. Endeligt henvises til projektbekendtgørelsens § 3, hvorefter Sakskøbing Fjernvarmeselskab har pligt til at administrere i overensstemmelse med projektgodkendelsen.
Sakskøbing Fjernvarmeselskab kan ikke tilsidesætte sine samfundsmæssige forpligtelser med henvisning til en tvist om priser med sin leverandør.
Overtrædelse af dette påbud og af bestemmelserne anført i påbuddet er strafbart efter varmeforsyningslovens § 34, stk. 1, nr. 3, og projektbekendtgørelsens § 25, stk.
1, nr. 2 og 3.
Afgørelsen kan påklages til Energiklagenævnet inden fire uger efter at afgørelsen er
meddelt, jf. varmeforsyningslovens § 26 og projektbekendtgørelsens § 23.
Afgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed og kan ikke indbringes for domstolene før den endelige administrative afgørelse foreligger.
Klagen skal være skriftlig og indgives til Energiklagenævnet, Toldboden, 8800 Viborg.
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Guldborgsund Kommune opfordrer parterne til at genoptage forhandlingerne og henleder opmærksomheden på, at en part, der finder et forhandlingsresultat om prisen
urimeligt, har mulighed for at rette henvendelse til Forsyningstilsynet, der kan vurdere prisens overensstemmelse med varmeforsyningslovens bestemmelser, herunder om prisen er rimelig.

Med venlig hilsen

Christian Refstrup
Direktør

Guldborgsund Kommune er underlagt Persondataforordningen. Vi skal derfor give dig en række oplysninger om vores behandling af personoplysninger og dine rettigheder som registreret. Du kan
læse mere herom på www.guldborgsund.dk/oplysningspligten. I fysiske breve er indholdet vedlagt.

